
EXPRESSO TERÇA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2015 21

EMPREGO

PORTARIA N° 090, DE 25 DE MAIO DE 2015.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:
Art. 1° - NOMEAR ALBANISA RIBEIRO SILVA para ocupar o Cargo em Comissão 
de ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE, símbolo DG3, Código Identificador DG3-
024, a contar de 01 de junho de 2015.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 25 de maio de 2015
Mauricio Morais

Presidente
CMNI

PORTARIA N° 091, DE 25 DE MAIO DE 2015.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:
Art. 1° - TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 074, de 12 de maio de 2015, que 
nomeou PATRÍCIA VASCONCELOS PEREIRA DE LIMA para ocupar o Cargo 
em Comissão de ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE, símbolo DG3, Código 
Identificador DG3-016, a contar de 18 de maio de 2015.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 25 de maio de 2015
Mauricio Morais

Presidente
CMNI

Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Iguaçu
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

MAIS

Ainda dá tempo de
se inscrever num curso
da Faetec. Todas as
unidades estarão aber-
tas até o próximo dia
27, das 9 às 21hs, fazen-
do o cadastro para os
cursos gratuitos de
Qualificação Profissio-
nal. Nesta etapa, qual-
quer pessoa interessa-
da em entrar na funda-
ção poderá fazer a ins-
crição e a matrícula na
própria unidade, res-
peitando os pré-requi-
sitos de cada curso, e a
respectiva disponibili-
dade de vagas.

Faetec adia
o fim das
inscrições

ção, tecnologia de rolamen-
tos, bombas e compressores,
pneumática e hidráulica.

A empresa oferece bolsa-
auxílio, assistência médica e
odontológica, ticket refeição,
cesta básica, seguro de vida,
previdência privada, vale-
transporte, auxílio material
escolar, além de descontos em
estabelecimentos parceiros.

Pode participar quem
tem entre 18 e 22 anos, Ensi-
no Médio completo (ou cur-
sando a partir do segundo
ano), disponibilidade para
trabalhar de tarde, e sem
vínculo empregatício. 

Já quem quiser tentar uma
vaga no curso de formação de
agente de segurança tem que
saber que o profissional vai
atuar na rotina das estações e
no atendimento de usuários e
colaboradores nas dependên-

cias das estações. O profissio-
nal garante a segurança do sis-
tema, apoia a operação de flu-
xo e opera todos os equipa-
mentos da estação.

O curso dura seis meses, e
a galera estuda conhecimen-
tos gerais e operacionais, le-
gislação metroviária, primei-
ros socorros, defesa pessoal e
situações de emergência.
Ainda rolam aulas de Direito
Penal, Direito Civil, Respon-
sabilidade Civil, Direito do
Consumidor, e Estatuto da
Criança e do Adolescente e
Estatuto do Idoso. A nota mí-
nima exigida é 8.

Os interessados devem
cadastrar os currículos na
página do Metrô Rio, no site
Vagas.com, ou então enviar
um e-mail com o documento
para oportunidades@me-
trorio.com.br.

Quem é cheio de vontade
de aprender e quer uma
oportunidade pode pensar
nas áreas de transporte e se-
gurança. O Metrô Rio está
com 30 vagas para o Progra-
ma Jovem Aprendiz 2015.
As inscrições estão abertas
até sexta-feira. A empresa
também oferece 69 vagas
para o curso de formação de
agentes de segurança, que
deve começar mês que vem.

As aulas do Jovem Apren-
diz rolam de segunda a sexta-
feira, das 13h às 17h, e têm
duração de um ano e oito me-
ses. O curso é dividido em du-
as partes: 10 meses de aulas
teóricas no Senai, em Benfi-
ca, e outros 10 de trabalho
prático na sede do Metrô Rio. 

Os jovens estudam eletri-
cidade, soldagem, elemen-
tos de máquinas, lubrifica-

Metrô abre cursos pra galera
EMPRESA OFERECE CHANCES PARA O PROGRAMA JOVEM APRENDIZ E PARA A FORMAÇÃO DE AGENTES

BAgentes de segurança vão atuar na rotina das estações do metrô

LUCAS TAVARES / 13.06.2012 




